
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  21/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 128/2018
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  26η του  μήνα  Νοεμβρίου του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1466/22-11-2018  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσαπής Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Κούτικα Αγγελική
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Δημητρέλης Νικόλαος
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Μπεναρδής Γεώργιος
8) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενη το 4ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:
Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  40411/2-8-2018 πρόσκληση  ΙV  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ),  καλούνται  οι  Δήμοι,  της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να
ενταχθούν  στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας «Δράσεις  για  τη
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»  με  τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης προβλέπεται η «χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την
βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του
κόστους  μεταφοράς  των  προϊόντων,  την  ευκολότερη  και  ταχύτερη  πρόσβαση  των  γεωργικών
μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Η  εξασφάλιση  της  εύκολης  και  ασφαλούς  προσπελασιμότητας  στις  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις,  στις
αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό
των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ) συμβάλλει
στη  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  εκμεταλλεύσεων,  με  θετικές  επιπτώσεις  στο  αγροτικό
εισόδημα.
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλικής Ιωάννης

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπουργείου Εσωτερικών
στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο: «Βελτίωση
της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

ΑΔΑ: ΨΨΑΦΩΗΧ-34Σ



Το  πεδίο  εφαρμογής  της  δράσης  περιλαμβάνει  την  βελτίωση  υφιστάμενων  δρόμων  πρόσβασης  σε
γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Η βελτίωση των υφιστάμενων  οδών πρέπει  να  αφορά εργασίες,  όπως βελτίωσης των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί  απορροής όμβριων υδάτων,
τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά κ.λπ. και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης(π.χ.
αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.
Δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου
οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.
Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.
Η προτεινόμενη  πράξη  πρέπει  να  έχει  ενταχθεί  στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του  ενδιαφερόμενου
Δήμου  και  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  τσιμεντόστρωση  ή  ασφαλτόστρωση  με  εξαίρεση  τυχόν
περιορισμούς που έχουν τεθεί από περιβαλλοντικούς όρους, απαιτήσεις της αρχαιολογίας, κ.λπ.
Υποβάλλεται  υποχρεωτικά  οριστική  μελέτη  του  έργου  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  καθώς και  οι
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Στην  εν  λόγω  πρόσκληση,  ορίζεται  ότι  κάθε  δυνητικός  δικαιούχος  υποβάλει  μία  (1)  αίτηση
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 €
(προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό, 700.000 € (προ ΦΠΑ). Στην περίπτωση που υπερβαίνεται το
ποσό και το έργο δηλώνεται  ότι  χρηματοδοτείται  και από άλλη πηγή χρηματοδότησης,  θα πρέπει
πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι
των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω πρόσκληση το αίτημα ένταξης συνοδεύεται μεταξύ
άλλων από: 
«Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή αιτήματος ένταξης. Οι
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη
συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύουν μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη
συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-
2018).
Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων έργων, κατά το άρθρο 44 του ν.4412/2016, στο αίτημα για την ένταξή τους στο
Πρόγραμμα,  οφείλουν  να  προβλέπουν  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  της  αναθέτουσας  αρχής  από
τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που
αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση επ’ αυτού. Αν
υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική
μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά, θα υπάρχει σχετική
πρόβλεψη.»

Στο πλαίσιο λοιπόν του εν λόγω προγράμματος χρηματοδότησης των δήμων και κατόπιν εκτίμησης
και  καταγραφής  των  αναγκών  βελτίωσης  της  κατάστασης  του  υφιστάμενου  δικτύου  αγροτικής
οδοποιίας  του  νησιού,  προτείνουμε  την  υποβολή  αιτήματος  ένταξης  του  Δήμου  Ψαρών  στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας «Δράσεις  για  τη  βελτίωση  της
αγροτικής  οδοποιίας» με  τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης  σε  γεωργική γη  και  κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις», προκειμένου να γίνουν εργασίες ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στις περιοχές όπου
υπάρχουν  βοσκότοποι,  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  (στάνες),  μελισσοκομικές  εγκαταστάσεις  και
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σκοπός είναι να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες αλλά και να δοθεί κίνητρο
στους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν στην βελτίωση της υφιστάμενης
αγροτικής οδοποιίας και δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο φυσικό έδαφος. Στα μεν τμήματα που θα
παραμείνει  το  κατάστρωμα  χωμάτινο,  θα  γίνει  επιφανειακή  διαμόρφωση-ισοπέδωση  με
διαμορφωτήρα  και  συντήρηση  του  χάνδακα  απορροής  ομβρίων  υδάτων,  στα  δε  τμήματα  που  θα
τσιμεντοστρωθούν θα γίνει επιφανειακή διαμόρφωση-ισοπέδωση με διαμορφωτήρα, τσιμεντόστρωση
και κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 946.061,93€ (προ ΦΠΑ)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΠΟΡΟΙ  ΠΛΗΝ  ΧΡΗΜ/ΣΗΣ:  946.061,93€–700.000,00€=
246.061,93€ (προ ΦΠΑ)

Να σημειωθεί ότι στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου για
την διοικητική  υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών και  επειδή ο
Δήμος Ψαρών  δε διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για την σύναψη
δημοσίων  συμβάσεων  έργων  και  προμηθειών,  κατά  το  άρθρο  44  του  ν.4412/2016, προβλέπεται η
ανάληψη των καθηκόντων του αναθέτοντα φορέα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με:
1) Την  υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  στον Άξονα

Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση
της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,  (η  υπ’ αριθμ. πρωτ.
40411/2-8-2018  πρόσκληση ΙV του Υπουργείου Εσωτερικών). 

2) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να
προβεί  στην  υλοποίηση  του  έργου  (της  πράξης)  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ». 

3) Την  κάλυψη  με  ιδίους  πόρους  ή  από  άλλο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της  οικονομικής
διαφοράς  ποσού  246.061,93€  (προ  ΦΠΑ)  που  εκτιμάται  ότι  θα  προκύψει  (946.061,93€–
700.000,00€),  αλλά  και  οποιαδήποτε  διαφορά  ποσού  προκύψει  τελικά  μετά  την
οριστικοποίηση  της  μελέτης,  αφού  το  ποσό  της  χρηματοδότησης  από  το  πρόγραμμα  δεν
επαρκεί  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  εξ’  ολοκλήρου  και  την  κατά  προτεραιότητα
απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έναντι των υπολοίπων πηγών
χρηματοδότησης του δήμου

4) Την αποδοχή δέσμευσης αναφορικά με την ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών όταν αυτό τροποποιηθεί

5) Την  αποδοχή  δέσμευσης  μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  ένταξης  του  δήμου  για  τη
συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022 (ΦΕΚ
1377 B/ 24-4-2018) ΚΥΑ.

6) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 την υπ’  αριθμ.  πρωτ.  40411/2-8-2018  πρόσκληση ΙV του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:

67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ)
 Την υπ’ αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  Οικονομικών  «Ειδικό  Πρόγραμμα  Χορήγησης  Επενδυτικών
Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων,
έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των
δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την
αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος»

 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών για τα έτη 2015-2019 
 την  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  Ψαρών  και  του  Δήμου  Χίου  για  την

διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών
 Την εγκεκριμένη, από την Τ.Υ.Δ. Χίου, μελέτη του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης

σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»  προϋπολογισμού  946.061,93€  (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την  υποβολή  αιτήματος  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  στον  Άξονα
Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», (η υπ’ αριθμ. πρωτ. 40411/2-
8-2018 πρόσκληση ΙV του Υπουργείου Εσωτερικών).
 

2) Την  υποβολή  αιτήματος  ένταξης  στο  ανωτέρω  πρόγραμμα,  προκειμένου  ο  Δήμος  Ψαρών  να
προβεί  στην  υλοποίηση  του  έργου  (της  πράξης)  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ», με το οποίο προβλέπεται να
γίνουν  εργασίες  ώστε  να  βελτιωθεί  η  πρόσβαση  στις  περιοχές  όπου  υπάρχουν  βοσκότοποι,
κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  (στάνες),  μελισσοκομικές  εγκαταστάσεις  και  καλλιεργήσιμες
εκτάσεις. Σκοπός είναι να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες αλλά και να δοθεί κίνητρο στους νέους
να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν στην βελτίωση της υφιστάμενης
αγροτικής οδοποιίας και δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στο φυσικό έδαφος. Στα μεν τμήματα που
θα  παραμείνει  το  κατάστρωμα  χωμάτινο,  θα  γίνει  επιφανειακή  διαμόρφωση-ισοπέδωση  με
διαμορφωτήρα και συντήρηση του χάνδακα απορροής ομβρίων υδάτων, στα δε τμήματα που θα
τσιμεντοστρωθούν  θα  γίνει  επιφανειακή  διαμόρφωση-ισοπέδωση  με  διαμορφωτήρα,
τσιμεντόστρωση και κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 946.061,93€ (προ ΦΠΑ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΠΟΡΟΙ  ΠΛΗΝ  ΧΡΗΜ/ΣΗΣ:  946.061,93€–700.000,00€=
246.061,93€ (προ ΦΠΑ)

3) Την κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς
ποσού 246.061,93€ (προ ΦΠΑ) που εκτιμάται ότι θα προκύψει (946.061,93€–700.000,00€), αλλά
και οποιαδήποτε διαφορά ποσού προκύψει τελικά μετά την οριστικοποίηση της μελέτης, αφού το
ποσό της  χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί  για  την υλοποίηση της  πράξης εξ’
ολοκλήρου  και  την  κατά  προτεραιότητα  απορρόφηση  των  πόρων  του  Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έναντι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου.

4) Η παρούσα απόφαση θα συνοδεύεται από:
 την  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου για την

διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών, βάση της
οποίας, η  ανάληψη  των  καθηκόντων  του  αναθέτοντα  φορέα  θα  γίνει  από  την  τεχνική
υπηρεσία  του Δήμου Χίου επειδή ο Δήμος Ψαρών  δε διαθέτει  την απαιτούμενη τεχνική
επάρκεια  του  αναθέτοντα  φορέα  για  την  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  έργων  και
προμηθειών, κατά το άρθρο 44 του ν.4412/2016.

 το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Ψαρών για  τα  έτη  2015-2019  (ΑΔΑ:
ΩΤΞΚΩΗΧ-5Θ3)

5) Δεσμεύεται για την ένταξη της ανωτέρω πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου
Ψαρών (ΑΔΑ: ΩΤΞΚΩΗΧ-5Θ3) όταν αυτό τροποποιηθεί.

6) Την αποδοχή δέσμευσης μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του δήμου για τη συνομολόγηση
του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018)
ΚΥΑ.

7) Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  ως  νόμιμο  εκπρόσωπο  για  κάθε  σχετική  με  την  υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  128/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΨΨΑΦΩΗΧ-34Σ
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